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 افغانستان سالمیجمهوری ا

 وزارت تحصيالت عالی

 پوهنتون غالب

 معاونيت پژوهشی، امور فرهنگی و ارتباطات
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 هانامهکميتة تفاهمطرزالعمل 

 مقدمه
هاای مارتبب باه ده باا ساایر نهادشریزیدر جامعة امروز، نهادی موفق است، که بتواند ارتباطاتی برنامه

حصاییی باشد؛ پوهنتون غالب با درک این مهم و در جهتِ گسترش ارائاة خادما ِ ت داشتهحوزة کاری خود 

ها باا ساایر ناماهقاد تفاهمکاه   بااور داردنمایاد  غالاب، های خود را ایجاد مینامهدر کشور، کمیتة تفاهم

تواناد دیگران، می سازیِ استفاده از تجارب، امکانا  و دانشزمینه ، ضمنِ با ا تبارداخیی و خارجیِنهادهای 

های پوهنتاون غالاب، باه نمهتری از این نهادِ تحصییی برای جامعه به نمایش بگذارد  کمیتة تفاهمچهرة به

ها باا ساایر ناماه نوان یک کمیته، زیرمجمو ة شورای  یمی پوهنتاون باه منراور تهیاه و بررسای تفاهم

 نماید  یمفعالیت  ی  یمی و اداری مطابق به نیازهای این نهاد و قوانین موجود ایجاد گردیده ونهادها

 

  

 فصل اول

 مبنا و هدف

 مادة اول: مبنا

 دبنیااباشد که بار یمشورای  یمی پوهنتون  ةهای زیرمجمو ها یکی از کمیتهنامهکمیتة تفاهم

 دیده است  فیصیة جیسة      مؤرخ     شورای  یمی ایجاد گر

 

 مادة دوم: هدف

 وایحلا مقاررا  و کاریِ ایان کمیتاه را بار اساا ها، ساحه و شیوة نامهتشکیل کمیتة تفاهم طرزالعمل

 عیاین و توضایحتة کشاور داخیی پوهنتاونِ غالاب و قاوانین نافاذ هایطرزالعملو  وزار  تحصیال   الی

ساازی و مند در راه آمادهکارهاای ساامانن راهساختمل را، مشخص و برجستهنماید  هدف از این طرزالعمی

 دهد  های  یمی و اداری  پوهنتون غالب، تشکیل مینامهبررسی تفاهم
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 فصل دوم

 ترکيب، نحوة کارکرد و نظارت از کميته

 مادة سوم: ترکيب کميته

 کمیته؛  نوان رئیسمعاون پژوهشی، امور فرهنگی و ارتباطا  بها 

 ون به حیث  ضو؛معاون  یمی پوهنتا 

 معاون مالی و اداری به حیث  ضو؛ا 

 گانه به حیث  ضو  های پنجهای پوهنحینمایندها 

 

 شود  منشی کمیته در شروع هر سال از بین ا ضا انتخاب می یادداشت:

 

 های کميتهمادة چهارم: وظایف و صالحيت

 ری؛های جدید با نهادهای  یمی و ادانامهتهیة تفاهمنیازسنجی و ا 

هاای  یمای کاریکه از جانب سایر نهادها برای ایجاد و یا گسترش همهایینامهبررسی و تأیید تفاهما 

 ترتیب شده است؛ غالبو اداری با پوهنتون 

رتیاب ها و یاا پوهنتاون غالاب تکه از جانب پوهنحیییهای  یمی و ادارینامهبررسی و تأیید تفاهما 

 شده است؛

 ها؛نامهاهمکردن مواد تفمراحل اداری برای اجرایی گیریپیا 

 جیسا  منرم کمیته؛ تدویرا 

   ارائة گزارش کتبی به شورای  یمی پوهنتون در اخیر هر سالا 

 

 هادایرنمودن جلسهپنجم: مادة 

 دهد  بار تشکیل جیسه میها، ماهِ یکنامهکمیتة تفاهم  1

نامة جدیاد  سازی و ترتیب تفاهمنامه برای بررسی و یا نبودن نیاز به آگاهفاهمدر صور  نبودن مواد )نبودن ت یادداشت:

 کند های  ادی خود را برگزار نمیکمیته جیسه

ی کمیتاه ا ضاا دو ساو نهااد ؤول کمیته و یا پیشمسالعاده نرر به ضرور  با تصامیم جیسا  فوق  2

 گردد؛دایر می
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 باشد؛و سو  ا ضای آن مینصاب تدویر جیسا  کمیته، حضور حداقل د .3

 گردد تصامیم کمیته به اکثریت آرای ا ضای حاضر در جیسه اتخاذ و تأیید می .4

 باشد؛االجرا میهای کمیته پس از تأیید شورای  یمی مر یفیصیه :(1)یادداشت 

مقاا   شورای  یمی به شده را پس از تأییدهای تصویبنامهریاست پوهنتون مکیف است تفاهم :(2)یادداشت 

 محتر  وزار  تحصیال   الی اخبار نماید  

 

 مادة ششم: نظارت از کارکرد کميته

ضاور یاا حمنرور تعیین میزان   ا ضای کمیته مکیف هستند تا در تما  جیسا  کمیته حاضر باشند؛ به1

 گردد؛وار ترتیب می د  حضور ا ضا، حاضری جیسه

 ؛شود سازیید مستندفته از جانب کمیته باهای صور  گر  تما  شواهد موجود برای فعالیت2

تواند باه باشد، میهای این کمیته می  کتاب ثبت جیسا  کمیته که در برگیرندة تما  جیسا  و فیصیه3

  نوان ابزار نرارتی مورد استفاده قرار گیرد؛

تاون های ساالنة کمیته باه شاورای  یمای پوهن  در ختم هر سال تحصییی، گزارش کامیی از فعالیت4

 گردد  ارائه می

 

 فصل سوم

 احکام متفرقه

 

 مادة هشتم: تعدیل در طرزالعمل کميته

نهااد نمایناد، قابال تعادیل اسات و تعادیال  که دو سو  ا ضای کمیته پیشاین طرزالعمل در صورتی

 باشد  صور  گرفته پس از تأیید شورای  یمی پوهنتون قابل اجرا می

 

 مادة نهم:

کاه توساب شاورای  یمای ه ماده ترتیاب گردیاده اسات و پاس از اینفصل و نُاین طرزالعمل در سه 

 باشد  گردد، قابل اجرا مید  پوهنتون تأیی

 ها تأیید گردید؛نامهتة تفاهم)                   مؤرخ )                  کمی این طرزالعمل در جیسة شماره

   شورای  یمی پوهنتون تأیید گردید  1398/  04/  27  مؤرخ )23این طرزالعمل در جیسة شماره )


